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O SEGUNDO NASCIMENTO, 

ÚNICA VIA PARA O REINO DOS CÉUS 

 

O Dhammapada diz: “Entre os homens, poucos são os que alcançam a 

outra margem. Os demais andam nesta margem, correndo de um lado para o 

outro”. 

Jesus, o Cristo diz: “De mil que me buscam um me encontra, de mil que 

me encontram um me segue, de mil que me seguem um é meu”. 

O Bhagavad Gita diz: “Entre mil homens talvez um tente chegar à 

perfeição; entre os que tentam, possivelmente, um alcance a perfeição,  e entre 

os perfeitos talvez um me conheça perfeitamente”. 

O Divino Rabi da Galileia nunca disse que a Lei da Evolução levaria a 

todos os seres humanos à perfeição. Jesus, nos 4 Evangelhos, enfatiza a 

dificuldade para entrar no Reino: “Esforçai-vos para entrar pela porta apertada, 

porque vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão”. 

“Depois que o Pai de família se tenha levantado e fechado a porta, e 

estando fora começareis a chamar dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. Ele 

respondendo vos dirá: Não sei de onde sois.” 

“Então começareis a dizer: Diante de Ti temos comido e bebido e em 

nossas praças ensinaste”. Porém vos dirá: “Vos digo que não sei de onde sois; 

afastai-vos de mim todos vós, fazedores de maldade. Ali será o pranto e o 

ranger de dentes, quando vereis a Abraão, a Isaac e Jacó e a todos os profetas 

no Reino de Deus, e vós excluídos”. 

A Lei de Seleção Natural existe em tudo o que é criado; nem todos os 

estudantes que ingressam em uma faculdade recebem o título de profissionais. 

O Cristo Jesus nunca disse que a Lei da  Evolução levaria a todos os seres à 

meta final. 

Alguns pseudoesoteristas e pseudo-ocultistas dizem que por muitos 

caminhos se chega a Deus. Este realmente é um sofisma com o qual sempre 

querem justificar seus próprios erros. 

O Grande Hierofante Jesus, o Cristo, mostrou uma só porta e um só 

caminho: “Apertada é a porta e estreito o caminho que conduz à Luz e muito 

poucos são os que o encontram”. A porta e o caminho estão selados com uma 

grande pedra, feliz aquele que  possa obter essa “Pedra”. 

O Grande Hierofante Jesus, o Cristo, disse a Nicodemus: “Decerto, de 

certo te digo que o que não nascer de novo, não poderá ver o Reino de Deus”. 

É necessário nascer da Água e do Espírito para poder entrar no Reino do 

Esoterismo, no Magnum Regnum É necessário nascer de novo para ter pleno 

direito de entrar no Reino. É urgente converter-nos no “duas vezes nascidos”. 

Nicodemus não entendeu a questão do Segundo Nascimento assim como 

nem todas as seitas bíblica a entenderam. É necessário fazer um estudo 

comparativo de  Religiões e ter a Chave do Arcano AZF, se é que 

verdadeiramente se quer compreender as palavras de Jesus a Nicodemus. 

Devemos inundar todos os nossos Veículos com átomos de Natureza 

Crística; temos que formar Cristo em nós para subir ao Pai, porque ninguém 

chega ao Pai senão pelo Filho. 



O Evangelho do Cristo Cósmico – Samael Aun Weor – www.gnosisonline.org 

 

“Ainda que nasça mil vezes em Belém, para nada serve se não nasce em 

nossos corações  também.” Há que formar o Cristo em nós para entrarmos 

pelas portas da cidade triunfantes e vitoriosos, no Domingo de Ramos. 

O Natal é um acontecimento Cósmico que deve ser realizado em cada um 

de nós. O Natal é absolutamente individual. Há necessidade de que o Cristo 

nasça em nós, é urgente o Natal do Coração. 

Há que transformar a Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal, no 

Cordeiro Imolado da Santa Cidade. 

“Ao que vencer, lhe farei coluna do Templo de meu Deus e não sobrará 

mais nada dali.” (Apocalipse 3:12) 

“Sê fiel até a morte e eu te darei a Coroa da Vida.” (Apocalipse 2:10) 

“Eu sou o Pão e a Vida, eu sou o Pão Vivo, o que coma de minha carne e 

beba de meu sangue terá vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia.O que 

coma de minha carne e beba de meu sangue mora em mim e eu nele.” (João 6: 

48, 5l, 54, 56) 

Cristo realmente é uma Coroa Sefirótica de incomensurável Sabedoria, 

cujos átomos mais puros resplandecem em Chokmah, o Mundo de Ophanim. 

Essa Coroa Sefirótica (de incomensurável Sabedoria) enviou a seu Buda, 

Jesus de Nazaré, que através de inumeráveis reencarnações se preparou em 

nossa evolução terrestre. 

Foi no Jordão que a Coroa Crística, o Logos, resplandeceu, penetrou em 

seu Buda, Jesus de Nazaré. Eis aqui o Mistério da Dupla Personalidade 

Humana, um dos maiores mistérios do Ocultismo. 

Quando o Homem recebe sua Coroa Sefirótica, o Ancião dos Dias o 

ilumina e o conduz às Águas Puras da Vida. 

Entretanto, meus irmãos, ninguém chega ao Pai a não ser pelo Filho, e o 

Filho está no fundo da Arca da Aliança aguardando o instante da Realização. 

Essa Arca da Aliança são os órgãos sexuais. Só por meio da perfeita 

castidade, podemos formar o Cristo em nós e subir ao Pai. 

Meus irmãos, já vos entreguei a Arca do Novo Testamento. Já vos 

ensinei o Caminho da Magia Sexual... 

O fundamento é o ponto de partida, foi o ato sexual de nossos pais 

terrenos.  A forma com que podemos chegar a um grau ulterior de 

desenvolvimento, é mediante a mesma Força Sexual que nos criou. Se esta 

extraordinária Força nos trouxe à existência, obviamente tal Força pode nos 

servir para continuar fazendo as transformações do germe, até conseguir dele, 

não uma simples melhora, mas algo grandioso: a formação do Homem Solar. 

O importante é continuar com os processos do germe, não deixá-los 

estancar, continuá-los até que tudo isto resulte, mediante as sucessivas 

transformações sexuais, no Homem Autêntico, o Homem Solar, o São 

Cristóvão. Sabem o que é o São Cristóvão?  Cristo-Bal, Cristo-Va: o homem 

que leva o Cristo dentro, o Cristificado. 

Christophorus deriva de uma raiz que é similar a São Cristóvão, daquele 

que leva (dentro) o Ouro Nascente. Tal Ouro é o resultado da ascensão do 

Mercúrio da Filosofia Secreta. Tal Mercúrio é o Ens-Seminis. Christophorus é 

aquele que já alcançou “o fio pelo volátil” (falando em linguagem pouco 
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comum). O “fio” é o Sulfato, o Enxofre da Filosofia Secreta (o fogo). “Pelo 

volátil” significa o Mercúrio Espiritual. O Enxofre é representado pela Águia. 

O Enxofre é o Fogo, a Divina Mãe Kundalini, e “o volátil” é o Mercúrio, ou 

seja, o Terceiro Logos. 

Quando a Divina Mãe Kundalini (a Serpente) já foi tragada pela Águia, 

que é o Terceiro Logos, nesse caso Ela é a Serpente Emplumada dos Mistérios; 

temos, então, o São Cristóvão, o Homem que carrega o Cristo dentro. 

Isso é o que necessitamos: que cada um de nós se converta em um São 

Cristóvão... 

Faço chegar, esta noite, a mensagem a todos os irmãos que me escutam, e os 

convido a que continuem com o processo de desenvolvimento desse germe, que 

continuem adiante, que não o deixem retroceder, que o sigam transformando até 

que se tornem o Homem Solar... 

 

Samael Aun Weor 


